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چکیده
با توجه به تغییرات اقلیمی و عدم توازن در بارندگی در تمام طول سال ،کمبود آب یک بحران اساسی در استان اصفهان بوده است ،لذا ارائه راهکارها
و دستورالعملهایی که منطبق با شرایط اقلیمی کشور میباشد کمک شایانی به عبور از وضعیت بحرانزای فعلیی میینمایید در اییر راسیتا طیر هیای
آبخیزداری (سد) یکی از راهکارهای مورد استفاده در مقابله با ایر بحرانها بوده است اما ساختوساز افراطی ایر سازه در کشور خسارات جبرانناپذیری
را بر محیطزیست وارد ساخته است هدف از پژوهش حاضر برآورد اثرات زیستمحیطی سد زایندهرود بوده است بهمنظیور محاسیبه خسیارات وارده بیه
محیطزیست از روش آزمون انتخاب بر پایهی ترجیحات اظهار شده استفاده شده است دادهای تحقیق با استفاده از روش میدانی و طیر دی اپتیمیال و
توزیع  150پرسشنامه در مناطق اطراف رودخانه در زمانها ی مختلف به لحاظ باز بودن و بسته بیودن آب رودخانیه در سیال  1396جمیعآوری گردیید
بهمنظور برآورد الگو از الگوهای الجیت ساده ،شرطی و آشیانهای استفاده گردید که درنهایت مدل الجیت آشیانهای بهعنوان مدل ارجح اثیرات انتخیاب
گردید مقدار تمایل به پرداخت نهایی محاسبه شده برای بهبود ویژگیهای تفریحی ،حمایت از گونههای گیاهی ،حمایت از گونههای جانوری و حمایت از
تاالب گاوخونی به ترتیب  852 ،566 ،610 ،1176هزار ریال در سال برای هر خانوار برآورد گردید نتایج نشان میدهد منطقهی مورد مطالعه از اهمیت و
ارزش باالیی برخوردار بوده لذا مدیریت و برنامهریزی دقیق جهت کاهش اثرات زیستمحیطی ضروری میباشد
واژههای کلیدی :آزمون انتخاب ،تمایل به پرداخت ،سد زایندهرود ،محیطزیست

مقدمه 2 1
ایران به خاطر قرار گرفتر در منطقه خشک و نیمهخشیک جهیان
ازجمله کشورهایی است که با کمبود آب مواجه است و همانند بسیاری
از مناطق جهان با پراکنش نامناسب آب ،خیا ،،جمعییت و نییز نبیود
پراکنش یکنواخت زمانی و مکانی بارشها و به دنبیال آن نیاهمگونی
فضایی منابع و مصارف آبی مواجه است بیا توجیه بیه کمبیود آب در
کشور و گسترش روزافزون جمعیت توجه به مهار آبهای سیطحی بیا
استفاده از فناوریهای سازهای رو بیه افیزایش اسیت در اییر راسیتا،
احداث سد یکی از فنون سازهای و راه گشیا در مقابیل کمبیود آب در
کشور میباشد با توسعه فناوری و گسیترش سیاختوسیاز توجیه بیه
توسعه پایدار و محیطزیست گسترده شیده و در اییر مییان توجیه بیه
اثرات زیستمحیطی سیاخت سیدها میورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت،
به طوریکه بعضی از سدهای در کشیورهای توسیعه یافتیه بیه علیت
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تخریب بیشازپیش محیطزیست تخریب شده و محیطزیست به حالت
اولیه خود بازگشته است
در واقع احداث سدهای بیزر بیاوجود منیافع اقتصیادی ،اثیرات
جبرانناپذیری دارند که توجیهپذیری آن را زیر سؤال میبرد به همیر
دلیل در مدیریت منابع آب ،توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مورد
توجه قرار گرفته و اثرات زیستمحیطی که حاصیل از اییر مطالعیات
است اهمیت روزافزون یافته است ( )18امروزه در مطالعات طراحی که
بر اساس یافتههیای جدیید انجیام مییشیوند ،همچنیان کیه مسیائل
اقتصییادی و تکنیکییی مییورد توجییه قییرار میییگیییرد ارزشهییای
زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی نیز بایید میورد توجیه قیرار گییرد
( )16احداث سدهای نیاموفق در گوشیه و کنیار جهیان و پیامیدهای
ناخوشایند زیستمحیطی آنها ،موجب گردیده که تجدیدنظر کلیی در
مورد «توسعه» و «اکولوژی» به عمل آید و «توسعه پایدار» بهعنیوان
مبنایی برای ارزیابی مسیائل زیسیتمحیطیی مطیر گیردد ( )25بیه
طورکلی تأثیرگیذاری محییطزیسیت اطیراف سیدها بیر دریا یه سید
همچنیر تأثیر دریا هی بر محیط زیست اطراف خود میتواند در قالب
اثرات زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد ،که ایر اثرات مییتوانید
به دو صورت اثرات ظاهر شود ( )33اثرات متقابل زیستمحیطی مفید
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و اثرات متقابل زیستمحیطی زیانبخش که با ارزشگذاری تخریب و
برآورد صیورت سیود و زییان اییر سیازه بیه توجییهپیذیری ییا عیدم
توجیهپذیری یک سد و تصمیم گیریهیای آتیی جهیت سیاختوسیاز
سدسازی در کشور تأمل نمود ایکاو 1و همکاران ( ،)7بیا اسیتفاده از
روش آزمون انتخاب و مدل الجیت شرطی ،میزان تمایل به پرداخیت
مردم را برای حوضه آبخیز رودخانه سووانی 2فلوریدا را برآورد کردنید
نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ( 2دالر در سیال)
در مقایسه با مطالعات دیگر بسیار کم بود زنگ 3و همکاران ( ،)37بیا
استفاده از آزمون انتخاب و میدل الجییت مخیتلط و الجییت پنهیان،
میزان تمایل به پرداخت مردم آمریکا را برای محصول گیالس شیریر
با ویژگیهای مختلف را برآورد کردنید نتیایج تحقییق نشیان داد کیه
مصرفکنندگان حاضر به پرداخت  1/89دالر در هر پوند برای گیالس
نسبتاً شیریر 1/44 ،دالر در هر پوند بیرای عطیر و طعیم زییاد0/97 ،
دالر در هر پوند برای گیالس نسیبتاً سیفت 0/75 ،دالر در هیر پونید
برای یکعمر مفید نسیبتاً طیوالنی و  0/6دالر در هیر پونید گییالس
نسبتاً بزر هستند ،درصورتیکه سایر شرایط ثابت باشیند همچنییر
بیشتریر پرداخت برای گیالس شیریر و کمتریر پرداخت برای اندازه
میوه بوده است شیرزهای ( ،)32بهبیود کارکردهیای زیسیتمحیطیی
رودخانه زرینهرود را با استفاده از روش آزمیون انتخیاب ارزشگیذاری
نموده است طبق یافتیههیای اییر تحقییق افیراد بیرای کارکردهیای
اکوسیستمی مورد بررسی تماییل بیه پرداخیت دارنید و ویژگیی تنیو
زیستمحیطی و بهبود آن در اولویت اول قرار دارد و تمایل به پرداخت
افراد برای بهبود ایر ویژگیهای ایر رودخانه بیهطیور متوسیط 6200
ریال اسیت همچنییر ،مطبوعییت زیسیت محیطیی ،بهبیود وضیعیت
شم اندازهای زیبای اکوسیستم ،فرصت تفریحیی و حفی منیابع آب
برای مصارف اکوسیستمی جایگاههای بعدی با تمایل به پرداختهیای
نهییایی  2770 ،4310 ،6040و  2400ریییال را بییه ترتیییب بییه خییود
اختصاص میدهند محتشمی و همکیاران ( ،)25ارزییابی آسییبهیای
زیستمحیطی احداث سد البرز در استان مازندران با اسیتفاده از روش
آزمیون انتخییاب پرداختییه در ایییر مطالعیه در ییار وب یییک تحلیییل
منفعت–هزینه اجتماعی و بیاکمی کیردن ارزش پیولی خسیارتهیای
زیستمحیطی ،ضمر تعییر ارزش خسارتهیای زیسیتمحیطیی سید
البرز با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب و میدلسیازی آن
در قالب الگوی الجیت ندگانه )MLN( 4استفاده شده است که نشان
داد; بیشتریر تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونههای گیاهی
از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب ( 101/3ریال در سال به ازای
1- chikaewa
2- Succuleent
3- Zang
4- Multinominal Logit Model

هر خانوار) تعلق دارد رسیدن به حید مطلیوب حفاظیت از گونیههیای
جانوری و جنگل (به ترتیب برابر با  23/6و  0/516ریال در سیال بیه
ازای هر خانوار) در ردیفهای بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند
درنهایت نتایج نسبت منفعت به هزینه طیر نشیان داد کیه احتسیاب
هزینههای خسارت زیسیت محیطیی در هزینیه کیل سید ،بیه مییزان
قابلتوجهی از توجیهپذیری آن کاسته است خداوردیزاده ( ،)19ارزش
پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان را بیا اسیتفاده از
روش آزمون انتخاب به دسیت آورده اسیت ازاییررو در اییر مطالعیه
دادههای موردنیاز از طریق تکمیل  245پرسشنامیه از خانوارهیای دو
استان آذربایجان غربی و شرقی در سال  1391جمعآوری گردید نتایج
ایر پژوهش نشان میدهد 81 ،درصد پاسخگویان ،حاضر به پرداخیت
مبلغی جهت بهبود کارکردها و خدمات منطقه مذکور میباشند تماییل
به پرداخت افراد برای تغییر سیطو گونیههیای جیانوری ،گونیههیای
گیاهی ،تسهیالت گردشگری ،شم انداز طبیعی و تسهیالت آموزشیی
از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر بیا ،13670 ،23080
 21180 ،9950و  3590ریال به دسیت آمید ارزش پیولی حفاظیت از
کارکردها و خدمات مورد مطالعه از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعیه دو
استان مذکور برابیر بیا  64323میلییون رییال بیرآورد گردیید لیذا بیا
مشخص شدن ارزش کارکردهای ایر مناطق بهصیورت کمیی ،افیراد
جامعه در ،خواهند نمود که کارکردها و خدمات ایر منطقیه حفاظیت
شده دارای اهمیت باالیی میباشد .صالح نیا و همکاران ( ،)31بیرآورد
ارزش بهبود وضعیت زیستمحیطی دریا ه ارومیه با اسیتفاده از روش
آزمون انتخاب پرداخته است دادهها و اطالعات مورد نیاز از شهروندان
شهر ارومیه در سال  1390بهدست آمیده و بیا کیاربرد میدل الجییت
مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد که بیشتریر تمایل به
پرداخت به بهبود ارتفا سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح
مطلوب ( 26000ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلیق دارد رسییدن
به حد مطلوب کیفیت آب (میزان شوری) ،تعداد فالمینگیو و آرتمییای
دریا ه (به ترتیب با  14670 ،23000و  11330ریال در سال بیه ازای
هر خانوار) در ردیفهای بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند والمو
و لیو ( ،)36ارزش بهبود گونههای دریایی در معرض خطیر انقیراض و
تهدید را از دیدگاه خانوارهای آمریکایی در سطح ملی بررسی کردنید
نتایج نشان داد ترجیحات متفاوت افراد برای احیای گونههای میاهی و
فو ،میباشد .وجود تفاوت در میزان تمایل به پرداخت ،وابسته به نو
گونه و سطح بهبود آن تشخیص داده شد لیو و ویرتز ( ،)20در بررسی
خود ،به اقدامهای مدیریتی نشت نفت در دریای شمال آلمان پرداخته
و دریافتند که صفات زیستمحیطی شامل کیفیت سیواحل ( 0/7ییورو
در کیلومتر) ،پرنیدگان ( 0/0069ییورو بیه ازای هیر پرنیده) و نسیبت
گرداوری نفت از درییا ( 1/22ییورو در هیر تیر ) تیأثیر بیشیتری بیر
مطلوبیت خانوارها نسبت به ویژگی کیفییت آب درییا ( 0/32ییورو در
کیلومتر مربع) دارند با توجه به کمبود آب در استان اصفهان بیه نظیر
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میرسد کنترل آبهای سطحی میتواند گزینه اول در برابر حیل اییر
الش بزر باشد ولی بهنظر میرسد عدم توجیه بیه اثیرات زیسیت
محیطی ایر سازهها به رغم داشتر مزایا تبعات جبرانناپیذیری داشیته
باشد با توجه به مطالب گفته شده مییتیوان گفیت احیداث سیدهای
بزر همانند سد زاینیدهرود بیهرغیم دارا بیودن منیافع اقتصیادی ،بیا
اثرگذاری معکوس بر اکوسیستم طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه
است لذا بایستی ارزیابی اثرگذاریهای زیستمحیطی احداث ایرگونه
سدها بهطور جامع و کامل مورد توجه و ارزیابی اقرار گیرد همچنیر با
توجه به اینکه امروزه تصویب نهایی یک طر منوط به مثبیت بیودن
نتایج ارزیابی زیستمحیطی آن طر است لیذا بایسیتی در هیر طیر
توجه زیادی به برآورد کمی اثرات زیستمحیطی پرداخته شود بهطور
خالصییه م ییتییوان گفییت ایییر پییژوهش بییهمنظییور بییرآورد اثییرات
زیستمحیطی ساخت سد زایندهرود و برآورد اثیرات جیانبی اییر سید
تهیه و تدار ،دیده شده است لذا محاسبه پولی ایر خسارات میتواند
به عنوان اثرات جانبی در قالب معیار پولی استفاده شده است به دلیل
عدم مبادله ایر اثرات در بازارهای معمول ،مییتیوان از تکنییکهیای
مربوط به بازارهای فرضی استفاده گردد بدیرصیورت کیه تماییل بیه
پرداخت افراد جهت بهبود ویژگیهای مورد تهدید محیطزیست در اثیر
ساختوساز سد محاسبه شده و بهعنوان هزینه خارجی در مدل هزینیه
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منفعت لحاظ گردد

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

رودخانییه زاینییدهرود مهییمتییریر رودخانییه فییالت مرکییزی ایییران
محسوب میشود که حوضه آبخیز زاینیدهرود را زهکیش نمیوده و بیه
تاالب گاوخونی ختم میشیود در اییر حوضیه اراضیی و دشیتهیای
مستعد کشاورزی وجود دارد که توسط آب رودخانه زایندهرود از طریق
بندهای انحرافی و شبکههای آبیاری مدرن و سنتی نییز آبییاری میی
شود یادآور میگردد بهمنظور رفع کمبود آب در منطقه مرکزی حوضه
سیاالنه حییدود  734میلیییون متییر مکعییب از طریییق تونییل اول و دوم
کوهرنگ و  120میلیون متر مکعب از تونل شمه لنگان به رودخانیه
زایندهرود منتقل شده است هماکنون نیز عملییات اجرائیی مربیوط بیه
احداث سد و تونل سوم کوهرنگ و دیگیر منیاطق (کوکیان ،سیرداب
سفلی ،خدنگستان) باهدف انتقال سالیانه به  520میلیون متیر مکعیب
آب بییه رودخانییهی زاینییدهرود ،توسییط شییرکت آب منطقییهای اسییتان
اصفهان در حال انجام میباشد ()38

شکل  -1گسترش رودخانهی زایندهرود در سایر استانها
Figure 1- Expansion of Zayandehrud River in other provinces

مأخذ :جهاد کشاورزی استان اصفهان
Source: Agricultural Jihad in Isfahan Province

مکانیسم موجود برای مدیریت اسیتفاده از منیابع طبیعیی ،کنتیرل
مستقیم توسط دولت و مکانیسم بازار میباشد معیار اصلی برآورد پولی
منافع کمی ییا کیفیی منیابع طبیعیی ،اتخیاذ مقییاس واحید بیا سیایر
ارزشهای بازاری (ارزش مصرفی) است
دالیل شکست بازار در منیابع طبیعیی بیه جهیت وجیود عیواملی

ازجمله وجود آثار خیارجی ،خصوصییات کاالهیای عمیومی ،غیرقابیل
برگشت بودن تخریب منابع طبیعی ،عدم حتمیت در مورد وجود آنهیا
در آینده ،حقوق انحصاری ،مالکیت عمومی و نرخهای بهیره و تنزییل
باال که منجر به تخریب منابعطبیعی میگردد ،میباشد ()34
روش آزمیون انتخیاب بییرای ارزشگیذاری انتخییاب کاالهیای
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مصرفکننده ،بازاریابی ،حملونقل ،گردشگری ،انتخیاب مکیان دفیر
زباله و برآورد ترجیحات کشاورزان در بیمه کردن محصوالت کشاورزی
استفاده شده است ( )8در زمینه محیطزیست ،در ایر روش ترجیحات
افراد در برخورد با محیطزیست ارزیابی میشود .که نتیجه آن پی بردن
به ارزش کلی سایت ،ارزش گذاری و رتبهبندی هریک از ویژگی ذکیر
شده برای کاالی زیستمحیطی از دیید پاسی دهنیده اسیت در اییر
رهیافت ارزش ویژگیهای مختلف سایت از طرییق علمیی و تکمییل
پرسشنامه تعییر میشود تا بتوان از نتایج آن در جهت تجزیهوتحلییل
رفاه و تحلیل متغیرهای زیستی اقتصادی استفاده نمود تکنیک آزمون
انتخاب  ceکاربردی از تئوری ارزش ویژگیهاست ( )17که با تئیوری
مطلوبیت تصادفی ترکیب شده است ( )23در ایر روش فرض میشود
که هر پاس دهنده ییک تیابع مطلوبییت تصیادفی دارد ( 6و  )21اییر
نظریه بر مبنای تئوری انتخاب احتمالی است در آن فرض میشود که
افراد یک گزینه منفرد را که مطلوبیت آنها را حداکثر میکند ،از ییک
مجموعه موجود انتخاب میکنند بدیر ترتیب ،متغیر وابسته بهصورت
صفر و یک (موهیومی) اسیت بیرای تصیریح میدلهیایی کیه متغییر
درونزای آنها مجازی است ،از تصریح مدل احتمالی خطیی ( linear
 ،LMP ،)probability modelپروبیییت ،نرمیییت یییا انییوا الجیییت
استفاده میشود آزمون انتخاب قادر بیه بیرآورد ارزش کیل اقتصیادی
کاالها و خدمات زیستمحیطی است آزمون انتخاب  )CE(1نسبت به
ارزشگذاری مشروط ( )2CVاز انعطافپذیری بیشتری در برآورد ارزش
خدمات زیستمحیطیی برخیوردار اسیت و در مقایسیه بیا  CVحجیم
اطالعات بیشتری را با اندازه کو کتر نمونه فراهم میکند عالوه بیر
آن برخی از تورشهای رایج در CVنظییر تیورش راهبیردی ،تیورش
پاسی مثبییت و اثییر محییاطی در آن قابییل رفییع اسییت ( )16در همییه
روشهای خانواده ترجیحهیای اظهیار شیده از پیمیایشهیای مییدانی
استفاده میشود و از پرسششوندگان خواسته میشود ترجیحهایشان را
در یک یا ند پیشفرض کیه بییانگر سیاختار ییک وضیعیت موجیود
هسییتند بیییان کننیید؛ امییا در شییرایطی کییه ویژگ ییهییای مختلییف و
انتخابهای ندگانه در نظر گرفتیه مییشیود ،اسیتفاده از اییر روش
مشکل زا است ون در ایر صورت برای هر انتخاب پیمایش جداگانه
بایستی انجام شود که دارای هزینه قابلتوجهی خواهد بود ( )35روش
آزمون انتخاب ( )CEروش مناسیبی جهیت انیدازهگییری ارزشهیای
اقتصادی پیامدهای مختلف زیستمحیطی سیاخت سید اسیت یون
بهجای اینکه تمایل به پرداخت ( )WTPتنها برای یک انتخاب منفیرد
برآورد شود ،انتخیابهیای متفیاوتی را بیرای دامنیه ای از ویژگییهیا
مدلسازی میکند .اولیر قدم در ایجاد یک آزمیون انتخیاب ،هیدایت
1- Choice Experiment
2- Conditional Valuation

یک گروه هدف ( )FOCUS GROUPبهمنظور انتخاب ویژگیهیای
کامالً مرتبط است ( )36مؤلفهها و سطو آنها بایید طیوری سیاخته
شوند که پاس دهنده را مجبور به مبادله نمایند .هر زمان سطح یکی از
مؤلفهها تغییر میکند ،سناریوی جدیدی (یعنی بسته متفیاوتی از کیاال
به وجود میآید با در نظر گرفتر تغییر اشخاص در سیناریوها ،امکیان
بررسی در جهت تأثیر هریک از مؤلفهها بر انتخاب تصمیمگیرنیده بیه
وجیود مییآیید ،کیه بیه معنیای بیرآورد نیرخهیای نهیایی جانشیینی
مؤلفههاست ( ،)21موضو مهم دیگر در انتخاب ویژگیهیا و سیطو
متناظرشان ،سازگاری آنهاست که باید تالش شود تا گزینه بهوسییله
ارتباط با سطو واقعی ،تا حد ممکر قابلفهم برای عامه مردم باشند
بعالوه ،پیچیدگی یک آزمون انتخاب در رابطه با تعداد مجموعیههیای
انتخاب و یا تعداد ویژگیها در هر مجموعه انتخاب ممکیر اسیت بیر
کیفیت پاس ها تأثیر داشته باشد درکل بییر پیچییدگی آزمیونهیای
انتخاب و کیفیت پاس ها رابطه عکس وجود دارد اگیر محقیق بیرای
توصیف کامل کاالی زیست محیطی اقدام به ارائه تعداد زیادی ویژگی
با سطو زیاد کند ،با افیزایش تعیداد گزینیههیای انتخیاب پیچییدگی
آزمونها افزایش مییابد ( )10در رابطه ،صفات مورد نیاز ایر پژوهش
از طریق طراحی پرسشینامه و مطالعیه تحقیقیات پیشییر و همچنییر
مشاوره کارشناسان سازمان محییطزیسیت و جهیاد کشیاورزی اسیتان
اصفهان جهت ارزیابی پیامیدهای جیاری نبیودن رودخانیه بیه جهیت
ساخت سد و کنترل آب رودخانه تعییر شد نتایج حاصل از پرسشینامه
طراحی شده نشان داد وجود سد در منطقه مییتوانید ویژگییهیایی از
قبیل گونههای گیاهی اطراف رودخانه که از آب رودخانیه تغذییه میی
کردند ،همچنیر گونههای جانوری از قبیل انوا میاهیهیا و حیوانیات
آبی را در معرض نابودی مواجه کند همچنیر وجود سد باعث کاهش
کاهش مناطق تفریحی در منطقه و نابودی تاالب گاوخونی به جهیت
جاری نبودن آب رودخانیه گیردد همچنییر کارشناسیان سیطو هیر
ویژگی در معرض تحدید ساخت سد را نیز مشخص نمودنید در واقیع
در رابطه با ویژگیهای در معرض تهدید شامل تفریحیی ،گونیههیای
گیاهی ،گونههای جانوری و تاالب گاوخونی میتوان سیطو مختلیف
حفاظت آنها تعریف کرد و سپس از قیمت بیهعنیوان ابیزار پرداخیت
استفاده کرد جهت برآورد قیمیت پیشینهادی ییک پییشآزمیون (33
پرسشنامه) تکمیل شد و در آن از افراد خواسیته شید در هیر سیطح از
ویژگیها قیمت پیشنهادی خود را انتخیاب نمیوده و بیرای آن قیمیت
تعییر کنند سپس با احتساب میانگیر پرداختیی افیراد در هیر سیطح
قیمتهای پیشنهادی بیه دسیت آمید (570000،1020000 ،290000
ریال) و درنهایت پرسشنامه اصلی طراحی شد که در آن پاسخگو میی
تواند بیر ویژگیهای زیست محیطی و سطح قیمتیی کیه مییخواهید
بپردازد دست به انتخاب بزند در ایر صورت از برآورد مطلوبیت نهایی
میتوان به برآورد تمایل به پرداخت برای تغییر در سیطح هیر ییک از
ویژگیهای کاالها زیستمحیطی دستیافت هیار ویژگیی از پییش

برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازههای آبی بر محیطزیست...

گفته برای ارزیابی آسیبهای زیستمحیطی سید زاینیدهرود ،ویژگیی
قیمت در سطو مختلف به شر جدول  1ارائه شیده اسیت آنگیاه از
پاسخگو خواسته میشود از بییر ویژگییهیا و سیطو تشیکیل شیده
ترجیحات خود را برای حفاظت بیاقیمتی کیه حاضیر بیه پرداخیت آن
اسییت ،ابییراز کنیید الزم بییه توضیییح اسییت در طراحییی پرسییشنامییه
پیشآزمون و نهایی ابتدا توضیح مختصری در رابطه با سد زایندهرود و
اثرگذاریهای زیستمحیطی آن بهمنظور آگاهسازی پاسخگو ارائه شد
با توجه به اینکیه  5ویژگیی ( 4ویژگیی بعیالوه ویژگیی قیمیت) سیه
سطحی میباشد 243 ،آلترناتیو سیناریو ییا پروفاییل ،از ترکییبهیای
مختلف ایر مشخصهها قابلاستخراج است؛ که تعیداد مجموعیههیای
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) خواهد بود قطعا تمیامی
انتخاب دوگزینهای برابر با (=59049
ایر آلترناتیوها ( )59049را نمیتیوان بیرای پرسیششیوندگان جهیت
ارزشگذاری ارائه نمود ،و بایستی ایر تعداد را با استفاده از روشهایی
محدود کرد برای ایر کار میتوان از روش  d-optimalاستفاده نمود
ایر معیار قادر است تعداد گزینهها را از طریق حذف تمام اثرات متقابل
کاهش دهد برای استفاده از ایر روش باید تعیداد آلترناتیوهیایی کیه
قرار است در پرسشنامه درج شود ،از قبل مشیخص شیود بیا الهیام از
مطالعات قبل در یک پرسشنامه بیشتر از  8مجموعه انتخاب نمیتوان
ارائه نمود

جدول  -1ویژگیهای زیستمحیطی و سطوح آن در آزمون تجربه مبتنی بر انتخاب موردی سد زایندهرود
Table 1- Attributes and levels used in the choice experiments Zayandehrud Dam

سطح 3
Level3

شامل کل مساحت رودخانه زایندهرود از
پاییردست رودخانه تا تاالب گاوخونی به وسعت
 41503کیلومتر مربع

سطح 2

سطح 1

سطوح

Level2

Level1

Level

شامل  10000کیلومتر مربع مناطق تفریحی
احیا شده در زمان باز کردن رودخانه  2بار
در سال برای احیا مناطق پاییردست

شامل  68کیلومتر مربع مساحت فضای سبز ایجاد
شده و درختان اطراف رودخانه با مناطق بکر میباشد

تفریحی

Includes the total area of the
Zayandehrood River from the
downstream of the river to the
Gavkhoni Lagoon with an area of
41,503 km2
شامل  229گونه وابسته به  147جنس و 70

Including 10,000 km2 of
recreated recreation areas at the
time of opening the river twice a
year to revive downstream areas

Includes 68 km2 of greenery area and
trees around the river with pristine areas

Recreational

خانواده از  5رده
Includes 229 species belonging to
147 genera and 70 families of 5
categories
شامل 251گونه گیاهی که از  232گونه از

بهبود نسبی

وضعیت موجود

گونههای جانوری

Relative improvement

Present situation

animal species

ارزش  131گونه ارزش آندمیک و برخوردارند
که  18گونه مختص تنها ایر منطقه است

بهبود نسبی

وضعیت موجود

Relative improvement

Present situation

شامل  719کیلومتر مربع مساحت خود تاالب
بعالوه  17000هکتار ماسههای بادی در غرب و
جنوب غربی تاالب

شامل  430کیلومتر مربع مساحت خود
تاالب گاوخونی بعالوه  17000هکتار
ماسههای بادی در غرب و جنوب غربی
تاالب

شامل  17000هکتار تپههای ماسهای بادی در غرب
و جنوب غربی تاالب

 1020000ریال ()Rial

Including 430 km2 of Gavkhoni
wetland area plus 17,000
hectares of windmills in the
west and southwest of the
wetland
 570000ریال ()Rial

Includes 251 plant species from
232 species of 131 species of
endemic species, of which 18
species are desert only in this
region.

Including 719 km2 of wetland area,
plus 17,000 hectares of windmills
in the west and southwest of the
wetland

گونههای گیاهی
اطراف رودخانه
Plant species
around the
river

تاالب گاوخونی

Includes17,000 hectares of sandy hills
in the west and southwest of the
wetland

Gavkhuni
Swamp

 290000ریال ()Rial

قیمت ()Price

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings
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آنها را در مجموعه انتخاب نمایش میدهد

در تحقیق حاضر تعیداد  12آلترنیاتیو از بییر همیه آلترناتیوهیا بیا
استفاده از نرم افزار  minitabبه نحوی انتخابشده است که بر اساس
معیار  d-optimalبهتریر حالت ممکر باشید آلترناتیوهیا بیهصیورت
دوبهدو با توجه به اصول هیابر و زورینیا ( ،)15داخیل مجموعیههیای
انتخابی برای ارائه به پاس گوییان در پرسشینامه بیه صیورت سیناریو
فرضی و از ترکیب ویژگیها قرار داده مییشیود پاسی گوییان در هیر
مجموعه انتخاب ،سه سناریو داده شیده از ویژگییهیا و سیطو را بیر
مقایسه و ترجیحات خود انتخاب مینماید نتایج تحلیل دادهیای اییر
پرسشنامه نشان داد دامنه قیمتی که خانوارها سالیانه حاضیرند جهیت
کاهش اثرگذاریهای سد زایندهرود بپردازند از  0تیا  1020000رییال
است لذا برای ویژگی قیمت  3سطح  570000 ،290000و 1020000
ریال در نظر گرفته شد است جدول  1ویژگیها و سطو مربیوط بیه

جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری ایر پژوهش کلیه کسانی است کیه از اییر رودخانیه
متنفع میشوند از جمله ساکنیر ایر منطقیه و کلییه گردشیگران میی
باشند نمونه مورد بررسی نیز از روش میشل و کارسون مشخص شده
 ،سپس پرسشنامه نهایی با توجه به پرسشنامه اولیه تهیه و در بییر
مناطق پر رفت و آمد که عموما نزدیک پل های تاریخی بوده است در
زمان باز بودن و بسته بودن رودخانه در سال  1396توزیع شید تعیداد
نمونه توسط هر کدام از رابطه های اورمی و میشل-کارسون در جدول
 2مشخص شده است

جدول  -2مقایسه حجم نمونه در پژوهش حاضر
Table 2- Comparison of sample size in this study

رابطه

تعداد نمونه

روش نمونه گیری

Relation

Number of samples

Sampling
اورمی ()27
Orme

N=500

90

=SEM

میشل و کارسون ()24
Michelle and carson

140

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

بیشتریر تعیداد سیطو در هیر ویژگیی،
که در ایر رابطه
تعداد مجموعه انتخیاب،
تعداد گزینه در هر مجموعه و
 nحجم نمونه ،انحراف معیار تماییل بیه پرداخیت و  SEMخطیای
استاندارد میانگیر تمایل به پرداخت را نشان میدهد با توجه به جدول
( )2و تعداد نمونیههیای بیراورد شیده از رابطیه میشیل و کارسیون در
پژوهش حاضر استفاده شد در نهایت برای دقت بیشیتر تعیداد نمونیه
 150عدد در نظر گرفته شد نتایج حاصل از ایر پژوهش با اسیتفاده از
بستههای نرم افزاری ( excel2016 ،spss22جهیت بررسیی ویژگیی
های اجتماعی -اقتصادی و ارزیابی متغیرهای توصیفی)minitab16 ،
(برای تعییر مجموعه انتخاب)( stata15 ،جهت بیرآورد تیابع الجییت
آشیانهای و شرطی) ،استفاده شده است
مدل اقتصادسنجی

عالوه بر تئوری ارزش النکستر ،در روش آزمون انتخاب ()CEM
از تئوری تابع مطلوبیت ( )RUTنیز استفاده مییشیود نظرییه آزمیون
انتخاب بر مبنای انتخاب احتمالی است و در آن فیرض مییشیود کیه
افراد گزینه ای را که مطلوبیت آنها را حداکثر میکند از یک مجموعه
انتخاب برمیگزینند در ایر هار وب تابع مطلوبیت غیرمستقیم برای

پاس دهندهی  iام به دو بخش تفکیک میشود بخش اول جزء معیر
و قابل مشاهده و بخش دیگر تصادفی و غیرقابل مشاهده اسیت اییر
فرض از آنجا ناشی میشود که به دلییل نداشیتر اطالعیات کیافی از
بهینه سازی و اینکه تحلیلگر نمیتواند تمیامی متغیرهیای را بیه طیور
دقیق اندازهگیری کند ،دارای خطای بسیار در ایر بهینیهسیازی اسیت
( )21در ایر صورت تابع مطلوبیت تصادفی فرد بهصیورت رابطیه ()1
قابل ارائه است:
()1
مؤلفیهی
بیانگر مطلوبیت غیرمسیتقیم فیرد،
که در آن
ویژگیییهییای خییاص فییردی و
مؤلفییهی تصییادفی،
قطعییی،
گزینهای مؤثر بر انتخاب i ،شمارهی پاس دهنده و  jشمارهی گزینه را
نمایش میدهد نظریه ی مطلوبیت تصادفی بیان مییکنید کیه فیرد i
در صورتی انتخاب میکنید کیه
گزینهی  jرا از مجموعه انتخاب
مطلوبیت غیرمستقیم  jبزر تر از هیر انتخیاب دیگیر ماننید  kباشید
معادلهی رابطه  2نشاندهندهی ایر مطلب است
()2
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متغیرهای اقتصادی -اجتماعی افراد نیز بیه همیراه ویژگیی هیای
مجموعههای انتخاب بیهصیورت متقابیل بیا ویژگییهیای موجیود در
مجموعههای انتخاب در تابع مطلوبیت غیرمستقیم وارد میشوند ()29
مدل  MNLفیرض مییکنید کیه جیزء تصیادفی ( ) بیهصیورت
یکنواخییت و مسییتقل بییوده و دارای توزیییع گومبییل (توزیییع بییاارزش
بی نهایت) اسیت اییر توزییع دارای دو پیارامتر مکیان ( ) و پیارامتر
مقیاس ( ) است پارامتر مقیاس با واریانس ایر توزیع بهصورت رابطه
( )3ارتباط دارد
()3
var
اگر که فرض شود جزء تصادفی دارای توزیع باارزش بیینهاییت
است ،احتمال انتخاب در معادله ( )4بهصورت زیر نوشته میشود:
()4
=)Prob(i
که در آن پارامتر مقیاس بوده و بیهطیور معکیوس بیا انحیراف
استاندارد توزیع خطا متناسب است و اغلب با تبیدیل بیه ییک نرمیال
می شود در تصریح خطی مدل ،ضریب هر ویژگی مطلوبیت نهایی آن
ویژگی است با مشاهده معادلهی فوق میتوان دریافت که پارامترهای
اصلی با پارامتر مقیاس درآمیخته شده است و عالوه بیر اییر پیارامتر
مقیاس را نمیتوان از دادهها استخراج نمود مثالً اگر پیارامتر مقییاس
دو برابر شود تخمیر ضرایب در تصریح خطی به دو برابر حالیت قبیل
تعدیل می شود زیرا در تصریح خطی رابطهی پیارامتر بیرآورد شیده و
پارامتر قطعی رابطه  5است
()5
پارامتر مقیاس برای توزیع نرمال در مدل پروبیت بهصیورت

اسیت

می توان دو حالت حدی را برای پارامتر مقیاس بررسیی کیرد ،در اییر
صورت اگر

در یک مدل باینری احتمال انتخاب میشود

مدل کامالً معیر میشود ( )6تمام پارامترهای موجود
اگر
در مدل دارای مقیاس یکسانی میباشند  ،بنابرایر مقایسهی عالمت و
مقدار ضرایب معتبر است از سوی دیگر امکان نیدارد کیه بیهصیورت
مستقیم پارامترهای مدلهای مختلیف را بیا هیم مقایسیه نمیود زییرا
پارامتر مقیاس و پارامترهیای بیرآورد شیده بیا هیم ترکییب شیدهانید
باایروجود امکان دارد که پارامترهیای بیرآورد شیده از دو مجموعیهی
متفاوت داده را با هم مقایسه نمود (بیرای مثیال دادههیای ترجیحیات
آشکار شده و ترجیحات بیانشده) ایر نو تصیریح وقتییکیه فقیط از
ویژگیهای کاال بهعنوان متغیرهای توضیحی بهره میگیرد بیهعنیوان
مییدل الجیییت ندجملییهای شییناخته میییشییود و درصییورتیکییه هییم
ویژگیهای کاال و هم ساختارهای خصوصی افراد استفاده شود بیه آن
مدل الجیت شرطی گفته میشود ( )26پاس مصرفکننده  iام گزینه
 jام برای بله یا خیر است لذا تابع لگیاریتم راسیت نمیایی مییتوانید

بهصورت رابطه  6نوشته شود:
()6
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یک متغیر دوگانه صیفر و ییک اسیت و  Nتعیداد
که در آن
پاس دهندگان را نشان میدهد که اگر فرد  iام گزینهی  jرا انتخیاب
کند برابر یک و در غیر ایر صورت برابر با صفر است جهت استخراج
ایر رابطه الزم است ساختار و توزیع جمالت اخالل در رابطه  1توزیع
ویبول فرض شود متغیرهای اقتصادی -اجتماعی افراد نیز بیه همیراه
ویژگیهای مجموعههای انتخاب بهصیورت متقابیل بیا ویژگییهیای
موجود در مجموعه های انتخیاب در تیابع مطلوبییت غیرمسیتقیم وارد
می شوند ( )29یک فرض مهم در برآورد مدل الجیت شیرطی وجیود
فرض استقالل گزینههیای نیامرتبط ( )IIAاسیت اییر فیرض بییان
میکند که در صورت حضور یا عدم حضور یک گزینه ،نسبت احتمیال
مرتبط با سایر گزینههای مجموعه انتخاب را تحت تأثیر قرار نمیدهد
جهت بررسی وجود ایر خصوصیت هاسمر و مک فادن ( )11آزمیونی
را طراحی نمودند که نانچه وجود خصوصیت ،اسیتقالل گزینیههیای
نامرتبط توسط ایر آزمون رد شود ،آنگاه برآوردهای به دسیت آمیده از
مدل الجیت ندجمله ای شرطی دارای ارییب خواهنید بیود و بایید از
سایر مدلهای ارائه شده در ایر زمینه استفاده نمیود وجیود اسیتقالل
گزینه های نامرتبط در میدل الجییت شیرطی موجیب مییگیردد کیه
کشش های متقاطع بیر کلیه جفت گزینهها یکسان باشید هاسیمر و
مک فادن ( )11آزمونی را برای مدل الجیت شرطی بهمنظور بررسیی
برقراری شرط ( )IIAپیشنهاد نمودند ایر آزمون در دو مرحلیه انجیام
می شود در مرحله اول مدل غیر مقید بهطور کامل و با کلیه گزینههیا
برآورد میشود در مرحلهی دوم مدل مقید بیا همیان تصیریح الگیوی
مرحلهی اول ،اما با اعمال محدودیت بر گزینیههیا بیرآورده مییشیود
آماره آزمون هاسمر بهصورت رابطه  5است
()7
[ =q
بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگوی غیر
که در آن
مقید ،بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگیوی مقیید،
ماتریس وارییانس-
ماتریس واریانس-کوواریانس الگوی مقید و
محیدود بیا K
کوواریانس الگوی غیرمقید است ایر آماره توزییع
درجه آزادی دارد ( )35درصورتیکه آماره محاسباتی بزر تر از آمیاره
مبنییی بیر اسییتقالل
ارائیه شیده توسییط جیدول باشیید ،فرضییه
گزینههای نامرتبط رد خواهد شد ند میدل مناسیب کیه خصوصییت
استقالل گزینههای نامرتبط را دارا است در یک روش برای رهیایی از
فرض واریانس همسیانی بییر گزینیههیای مختلیف الگیوی الجییت
ندجملهای گروهبندی گزینهها به زیر گزینههایی است کیه در داخیل
هر یک از ایر زیر گزینهها فرض واریانس همسانی رعایت مییشیود
بهعبارتدیگر در داخل هر گروه فرض استقالل گزینیههیای نیامرتبط
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حف میشود ایر در حیالی اسیت کیه بییر زیرگیروههیای مختلیف،
واریانس ها متفاوت خواهد بود ایر گونه تصریح توصیفکننیده الگیوی
الجیت متداخل ( )NLاست ( )10برای به دست آوردن فیرم ریاضیی
ایر مدل فرض کنید یک مساله انتخاب در دو سطح وجود داشته باشد
با فرض اینکه فرد در سطح اول با انتخاب از بییر مجموعیه انتخیاب
مواجه باشید I،…،2،i=1 :و در سیطح دوم انتخیابی خیاص در داخیل
مجموعه انتخاب گزینش شیده در مرحلیه قبیل از بییر  Jخصوصییت
متفاوت ( )J،…،2،j=1انجام خواهد داد احتمال اینکه انتخاب گزینه j
در گزینهی  iتوسط فرد  qبهصورت رابطه  8نشان داده میشود
()8
احتمال شرطی

را میتوان بهصورت رابطه  9ارائه داد:

()9
و

در معادلهی باال عبارت است از:

()10

ویژگی انتخاب است که میان دو سیطح و مییان
که در آن
برداری از خصوصییاتی اسیت
مؤلفه های انتخاب متفاوت است
و بردار پارامترهای ناشناخته
که فقط در دو سطح متفاوت است
و پارامترهای مقیاس میباشند ارزش شمول ( )IVبرای i
است
امیر شاخه بهصورت رابطه ( )11تعریف میشود
()11

بر ایر اساس میتوان معادلهی ( )9و( )10را بهصورت رابطیه (12
و  )13بازنویسی نمود:
()12
()13
پارامتر که مرتبط به سطح انتخاب است معموالً با ییک نرمیال
می شود سپس پارامترهای مقیاس برای سطح مؤلفه های قابل بیرآورد
می باشد همچنیر میتواند را یک در نظر گرفت و الگوی الجییت
شرطی را برآورد نمود اما بدون در نظر گرفتر ایر فرض میتوان بیه

الگوی الجیت متداخل دستیافت پیارامتر ارزش شیمول ( )IVنقیش
مهمی را در مدل الجیت متداخل بر عهده دارد و معمیوالً بیهصیورت
معیار عدم تجانس ،که ارتبیاط مییان عوامیل غیرقابیل مشیاهده را در
قسمت اندازهگیری میکند تعبیر می شود ایر ارتباط به مدل الجییت
متداخل اجازه میدهد که خصوصیت استقالل گزینههای نامرتبط را در
داخل هر سطح برآورده نماید عالوه بر مدل الجییت متیداخل ،میدل
الجیییت بییا پییارامتر تصییادفی ( )RPLMنیییز بییهعنییوان یییک مییدل
انعطافپذیر محسوب میگردد که فرض استقالل گزینیههیا نیامرتبط
( )IIAرا در نظر نمیگیرد ایر میدل کیه از انعطیافپیذیری بیشیتری
نسبت به مدلهای قبلی برخوردار است اجازه میدهد کیه پارامترهیای
مدل بهصورت تصادفی در میان افراد توزییع شیوند ( 10و  )36مزییت
اصلی ایر مدل آن است که ارتباط احتمالی میان انتخابهای تکراری
توسط افراد را میتواند محاسبه کند ،گر ه فرآیند اتورگرسیو درجه اول
( )ARIدر ایر مدل بسیار پیچیده است ایر مدل یک تعمییم از میدل
الجیت ندجملهای است که بهصورت رابطه ( )14ارائه میشود:
()14
که در آن بردار عرض از مبدأ ثابت ییا تصیادفی ویژگییهیای
مرتبط با  I،…،2،i=1ویژگی و  Q،…،2،q=1فرد است و یکی از ایر
عرض از مبدأها باید صفر باشد بردار پارامترها است که بهصیورت
تصییادفی در میییان افییراد توزیییع شییده اسییت بییردار پارامترهییای
بردار خصوصیات فرد و ویژگی های کیاال در
غیرتصادفی است
سطح مشاهده شیده اسیت کیه بیرای پارامترهیای تصیادفی بیرآورد
بردار خصوصیات فیرد و ویژگییهیای کیاال در سیطح
میشود
مشاهده شده است که برای پارامترهای ثابت برآورد میشود ()7
مدل الجیت آشیانهای

اگر فرض اسیتقالل گزینیههیای نیامرتبط نقیش شیود ،ییا بییر
گزینههای هر مجموعه انتخاب فرض واریانس همسانی برقرار نباشید
باید از مدلهای دیگری ،همچون الجیت آشیانهای برای تصریح مدل
آزمون انتخاب استفاده شود نانچه بدون توجه به ایر فرض الگیوی
الجیت شرطی برآورد شود ،تخمیرهای تیورشدار و پییشبینییهیای
نادرستی خواهد بود ( )8در ایر تصریح گزینیههیایی کیه بیا یکیدیگر
واریانس همسان هستند ،در یک آشیانه قرار داده میشود و گزینههایی
که ایر فرض را نقش میکنند از هم جدا میگردد شیکل  2نحیوهی
آشیانهبندی گزینهها را نشان میدهد احتمال گزینهی iام توسط فیرد
ام k
nام در مدل  nlogitبرابر است بیا احتمیال انتخیاب آشییانه
تعداد آشیانههاست
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شکل  -2نحوهی آشیانهبندی سطوح مختلف
Figure 2- Different levels nesting

انتخاب بین گزینههای یک مجموعه انتخاب برای هر فرد
Choose between options for a selection set for each person

آشیانه اول

آشیانه دوم

First hanger

Second hanger

گزینه اول

گزینه سوم

Third option first option

گزینه دوم
Second option

سطح اول
First level

سطح دوم
Second level

آزمون هاسمن– مک فادن

()15
()16
()17
متغیرهای مستقل که نشاندهنیده ویژگیی هیر آشییانه در
متغیرهیای مسیتقل کیه نشیاندهنیده ویژگیی
سطح اول است
کاالی مورد نظر در سطح دوم است
ارزش شمول 1یا مطلوبیت حاصل از آشییانه  Kام در سیطح
بیانگر همبستگی جمالت اخالل هر گزینه در آشییانهی k
اول و
ام است و باید بیر صفر و یک باشید اگیر میدل بیا اسیتفاده از میدل
الجیت شرطی و بدون توجه به فرض استقالل گزینیههیای نیامرتبط
تخمیر زده شود ،ضرایب تورش دار و پیشبینیهای نادرست خیواهیم
داشت
محاسبهی تمایل به پرداخت

پس از تخمیر مدل  ،CLقیمتهای ضمنی  IPرا میتوان بیرای
هر یک از ویژگیها و سطو متناظرشان محاسبه کرد ایر ارزشهای
متوسییط بییرای هییر فییرد در نمونییه م ییتوانیید بییرای تعییییر سییاختار
اولویتبندی ترجیحات مرتبط با هر یک از ویژگیهیا و سیطو میورد
استفاده قرار میگیرند ()1
()18

1- Inclusive value

آزمییون هاسییمر– مییک فییادن بییرای حف ی خاصیییت اسییتقالل
گزینههای نامرتبط انجام میشود ،که درنتیجه آن کششهای متقاطع
بیر کلیه جفت گزینهها یکسان خواهد بود (.)21
ایر فرض را میتیوان بیا فیرض کالسییکهیا در بحیث حیداقل
مربعات معمولی برای خاصیت واریانس همسانی همارز دانست توصیه
شده است که الگوی الجیت شرطی برای خاصیت  IIAباید با استفاده
از آزمون هاسمر– مک فادن برای اطمینان از عدم نقش ایر فیرض
آزمون شود

نتایج و بحث
آمار توصیفی متغیرها اقتصادی -اجتماعی

متغیرهایی که بیانگر خصوصیات اقتصیادی -اجتمیاعی پاسیخگو
هستند شامل سر ،تعیداد اعضیای خیانوار مییزان تحصییالت ،سیطح
درآمد ،هزینههای خانوار میباشد همانطور که در جدول  3مالحظیه
میگردد متوسط تعداد اندازه خانوار  1.96نفر بوده است و میانگیر سر
پاس گویان هم  41سال و متوسط سالهای تحصییل افیراد  14سیال
(فوقدیپلم) است که میتوان اذعان نمود اکثر افراد مصاحبهشیونده بیا
تحصیالت باالیی برخوردار بودهاند که ایر خود به جلیوگیری از ارییب
پاس گویی کمک نموده و با در ،مسئله تحقیق جوابهای واقعیتری
بیان میکنند با توجه بهشرط ارزشگذاری که باید از افرادی که درآمد
مستقل داشتهاند در رابطه بیا قیمیت پرداختیی سیؤال پرسییده شیود،
متوسط درآمد افراد پاس دهنده تقریبا  2130000ریال در ماه میباشد
ایر افراد متوسط هزینه خود را در ماه  20800000ریال گیزارش داده
اند

176

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،32شماره  ،2تابستان 1397

جدول  -3متغیرهای اقتصادی -اجتماعی پاسخگویان
Table 3- Definition and sample statistics of socio-economic variables

شرح

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

متغیر

Description

Mean

Standard deviation

Maximum

Minimum

Variable

1.96

----

6

0

اندازه خانوار

41.3

9.80

66

24

13.78

3.73

18

0

02127667

639173.7

00040000

0080000

02079333

657767.1

05000000

3000000

تعداد اعضای خانوار
Number of household members

سن فرد
Age of person

تعداد سالهای تحصیل
Number of years of study

درآمد ماهیانه فرد (ریال)
)Household monthly income(Rial

هزینهی ماهیانهی فرد(ریال)
)Individual monthly fee (Rial

Household number

سر
Age

تحصیل
Study

درآمد
Income

هزینه
Cost

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

قیمت پرداخت شده است نتایج مربوط به الگوی الجیت شرطی ساده
در جدول  4ارائه شده است

نتایج مدل الجیت شرطی ساده

در ای یر تحقی یق ،برنامییههییای فرضی برای بهبود و حف خدمات
حاصل از کاالی زیستمحیطی مورد نظر بهوسیلهی  4ویژگی و ییک

جدول  -4نتایج برآورد ضرایب با استفاده از الگوی الجیت
ضریب

Table 4- Estimation results of the simple model without covariates
ویژگیها
Z>Z
آماره
انحراف معیار

Coefficient
***

Standard deviation

Excerpt| P | Z> Z

0.00000291

-4.53

***2.74
***2.24

0.32
0.19

8.43
11.36

***1.26

0.2

6.08

*0.34

0.2

1.65

***0.86

0.134

6/45

***1.95

0.186

-0.0000132

Attributes

قیمت
Price
Asc00
Asc1

کارکرد تفریحی
Recreational function

کارکرد حمایت از گونههای
جانوری
The function of species protection
Beast

n=2700

Pseudo R2= 0.21

کارکرد حمایت از گونههای گیاهی
The function of protecting plant species

کارکرد حمایت از تاالب گاوخونی

10.48
Function of supporting Gavkhoni wetland
Loglikelihood=-779.7 LRchi2(11) =418 prob>chi2=0.00

اعداد داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد هستند *****،و*-به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،1و 10درصد را نشان میدهد
مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

مطابق جدول  4در برآورد مدل الجیت شرطی ساده ،ابتدا ویژگیی
های زیستمحیطی منتخب حاصل از ارزش کارکردهیای رودخانیهی
زایندهرود و جملیه ثابیت بیرای گزینیهی اول و دوم بیهعنیوان متغییر

مستقل وارد مدل شد که جمله ثابت جهت برآورد اثر گزینهی وضعیت
کنونی مورد استفاده قرارگرفته است نتایج حاکی از آن است کیه اگیر
مناطق تفریحی رودخانه بهبود یابد ،احتمال انتخاب آلترنیاتیو افیزایش

برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازههای آبی بر محیطزیست...

مییابد آماره ) LRchi2(11برابر  418بوده که در واقیع بییانگر آمیاره
نسبت راست نمایی است ،که برای آزمون معنیداری کل رگرسیون به
کار میرود و در اینجا فرض صفر مبنی بر بیمعنی بودن کلیه ضرایب
به قدرت رد میشود مقدار آماره  Pseudo R2برابر  0/21میباشد که
نشاندهنده خوبی برازش مدل میباشد لذا نتیایج الگیوی بیاال میورد
تائید قرار میگیرد با توجه به اینکیه ضیرایب میدل الجییت شیرطی
همانند مدل الجیت ساده بهطور مستقیم قابل تفسیر نیستند ،تنها میی
توان معناداری یا عدم معناداری آنها را بیان کیرد کیه در اینجیا بیه

177

تفسیر معناداری متغیرها و اندازهی نسبی اثیرات آنهیا پرداختیه شیده
است
مدل الجیت گسترده و انتخاب بهترین مدل پیشنهادی

اما از آنجا که متغیرهای اقتصادی -اجتماعی برای هر پاسخگو در
موقع انتخاب ثابت هستند ،تنها را ه ورود آنها در مدل بهصورت ورود
عبارات اثرات متقابل با ویژگی قیمت یا جمله ثابت میباشد

جدول  -5نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی گسترده
Table 5- Results from estimation of a wide-scale logit model
مقدار آماره z

ضریب برآورد کننده

نام متغیر

Amount of z

Cofficient

Variable

-4.64

***-0.0000143

قیمت

7.93

***6.17

11.77

***2.55

6.71

***1.52

2.33

**0.51

6.8

***0.99

10.94

***2.34

2.84

**1.15

2.33

**0.22

1.75

*0.02

-2.21

**-0.71

8.05

***0.194

6.64

***0.00000143

Price

جمله ثابت گزینه دوم
Second Fixed sentence

جمله ثابت گزینه اول
First fixed sentence

کارکرد تفریحی
Recreational function

کارکرد حمایت از گونههای جانوری
The function of species protection
Beast

کارکرد حمایت از گونهی گیاهی
The function of protecting plant species

کارکرد حمایت ا ز تاالب گاوخونی
Function of supporting Gavkhoni wetland
ASC00
ASC00 × sex
ASC00
ASC00 × number of children
ASC00
ASC00 × age
ASC00
ASC00 × Administrator
تحصیل ASC
Study x ASC
درآمد ASC
income ASC
هزینه خانوار ASC00

**0.00000039
2.11
Cost family ASC00
Log likelihood=-685.29 LRchi2(14) =606.91 prob>chi2=0.000 Pseudo R2=0.302 n=2700

اعداد داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد هستند *****،و*-به ترتیب معنیداری در سطح 5، 1و 10درصد را نشان میدهد
مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

بیرای قابیل قبیول بییودن نتیایج میدل مقییدار آمیاره میک فییادن
یا  pseudo R2مدل باید باالی  0/1باشد و مقیدار آن در بیازه  0/2و

 0/3معادل مقدار  0/7تا  0/9درروش حیداقل مربعیات معمیولی قیرار
گیرد بر ایر اساس هر دو الگو نتیایج قابیل قبیولی ارائیه مییدهنید
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عالمت مربوط به متغیر قیمت در ارتبیاط بیا مییزان پرداخیت مطیابق
انتظار منفی است ،ون با افزایش قیمت بیا مییزان پرداخیت ،مطیابق
تئوری تقاضا تمایل به پرداخت کاهش مییابد زمانی میتیوان نتیایج

مربیوط بیه الجییت شیرطی را گیزارش نمیود کیه فرضییه اسییتقالل
گزینههای نامرتبط ( )IIAمورد تائید واقع گردد
نتایج آزمون هاسمر مک فادن در جدول  6قابل مشاهده است

جدول  -6نتایج آزمون هاسمن
Table 6- Result of Hausman test

سطح معناداری

آماره

گزینه حذفشده

Significant level

Emma

Deleted item

-

-93.60

گزینه اول

-

-66.82

-

0.00

Option One

گزینه دوم
Second Option

گزینه سوم
Third option

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

با توجه به جدول  5نتایج آزمون مک فادن نشان میدهد کیه بیا
حذف گزینه وضعیت موجود ،فرضیهی صفر مبنی بیر وجیود اسیتقالل
گزینههای نامرتبط رد نمیشود به عبارتی دیگیر نتیایج بیرآورد میدل
الجیت شزطی کارا هستند ،اما همان طور که مشخص است با حیذف
گزینههای یک و دو آماره هاسمر منفی شده است لذا برای رهایی از
فرض واریانس همسانی و اطمینیان خیاطر نبیودن نقیش  ،IIAمیدل
الجیت آشیانهای نیز برازش شد در واقیع مییتیوان بیا بیرآورد میدل
الجیت شرطی بهتیریر گزینیه جهیت بیرآورد میدل بیدون تیورش را
انتخاب نمود بنابرایر نتایج با استفاده از الجییت آشییانهای و شیرطی
برآورد شده ،و با اسیتفاده از یکسیری متغیرهیای درون هیر دو میدل
(آشیانهای و گسترده) به برآورد بهتریر مدل پرداخته میشود و پس از
آن میزان تمایل به پرداخت نهایی پاس گویان برای بهبود اثرات ناشی
از ساخت سد محاسبه میشود
همچنیر با استفاده از نتایج الجیت آشیانهای و شرطی به بررسیی
پذیرش مدل پرداخته میشود ابتدا با توجه به اینکه IR test for IIA
) (tau=1):chi2(2برابر  4/41بوده و همچنیر با توجیه بیه جیدول 7
مقدار  m1-tauنیز برابر  0/48که هر ه ایر آماره به  1نزدیکتر باشد
بیر الجیت آشیانهای و شرطی هیچ تفاوتی وجود ندارد پس درنتیجیه
میتوان گفت نتایج به پذیرش مدل آشیانه داللت دارد همچنیر نتایج
 prob chi2برابر  0/11بوده است و با توجه به اینکیه اگیر اییر عیدد
باالی 0/050شود آنگاه طبق آمار از مدل آشیانهای استفاده مییشیود.
همچنیر با توجیه بیه نتیایج  log likelihoodدر  2میدل شیرطی و
آشییانهای  log likelihoodدر میدل آشییانهای کو یکتیر از میدل
شرطی است پس میتوان اذعان داشت که مدل آشیانهای کاراتر از مدل
شرطی بوده است درنتیجه با استفاده از مدل آشیانهای میتوان به بررسی
ضرایب و تخمیر مدل پرداخت و مدل آشیانهای بهعنوان مدل صحیح در
بررسی اثرات زیستمحیطی سد زایندهرود شناسایی میشود

نتایج مربوط به مدل آشیانهای
همانطور که نتایج مدل آشیانهای نشان میدهید درآمید و تعیداد
فرزندان و میزان تحصیالت و سر بر تمایل به پرداخت اثر معنیاداری
داشتهاند همان طور که ضرایب ،سطح معناداری و ضرایب متغیرهیای
مستقل ایر مدل نشان میدهید ،تمیامی ضیرایب در سیطح  1تیا 10
درصد معنادار هستند همچنیر ،ضرایب عالمت مورد انتظیار را دارنید
ضریب منفی متغیر قیمت که متناظر با نظریات اقتصادی است ،نشیان
م ییدهیید کییه زمییانی کییه قیمییت سییناریوهای بهبییود ویژگ ییهییای
زیستمحیطی افزایش مییابد ،به دلییل کیاهش قابیلمالحظیهای در
سطح مطلوبیت افراد ،تماییل آنهیا بیه پیذیرش سیناریوهای میذکور
کاهش مییابد بهعبارتدیگیر ،گزینیههیای دارای قیمیت پیشینهادی
باالتر ،باعث کاهش مطلوبیت افراد شده و نسبت به سایر گزینیههیا از
احتمال انتخاب پایینی برخوردارند ایر موضیو بیا تئیوری اقتصیادی
مطلوبیت که افزایش قیمت باثبیات بقییه شیرایط منجیر بیه کیاهش
مطلوبیت میشود ،مطابقت دارد ضریب کارکردهای تفریحی رودخانیه
و همچنیر کارکردهای حمایتی از گونههای گیاهی و جانوری و تاالب
گاوخونی مثبت میباشد ،که نشان میدهد با ارتقاء سطو ایر ویژگی
ها نسبت به وضعیت کنونی ،مطلوبیت افراد افزایش مییابد
بهعبارتدیگر افراد به سیاستهایی که باعث بهبود بخشییدن بیه
وضعیت سالمت محصوالت مصرفی میشود ،تمایل نشان مییدهنید
عالمت مثبت جمله ثابت گزینیهی اول و دوم بییانگر اییر اسیت کیه
انتخاب گزینیهی بهبیود نسیبت بیه وضیعیت کنیونی سیبب افیزایش
مطلوبیت میگردد یعنی انتخاب هر گزینیه غییر از وضیعیت کنیونی،
مطلوبیت مثبت ایجاد مینماید با توجه به نتایج مدل آشیانهای ،جمله
ثابت در مدل اول برای هر دو گزینه معنیادار اسیت و اییر معنیاداری
نشان میدهد که اجرای طر های بهبود بیرای گزینیههیای الیف بیه
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میزان معناداری موجب افزایش مطلوبیت افراد میشود
 نتایج حاصل از برآورد مدلهای الجیت شرطی و آشیانهای-7 جدول
Table 7- Results from Conditional and Logical Logit models

الجیت شرطی

الجیت آشیانهای

Conditional logit

متغیر

انحراف

Variable

استاندارد

قیمت
Price

جمله ثابت
Fixed sentence

جمله ثابت دوم
Second Fixed sentence

کارکرد تفریحی
Recreational function

Logitech Nest

انحراف
مقدار ضریب

استاندارد

مقدار ضریب

Standard
deviation

Coefficient

Standard
deviation

Coefficient

0.00003

-0.0000143***

0.0000025

-0.0000136***

77/0

6.17***

0.77

5.47***

0.217

2.55***

0.243

2.11***

0.22

1.52***

0.196

1.6***

0.23

0.51**

0.24

0.83**

0.145

0.99***

0.153

0.77***

0.214

2.34***

0.24

1.16**

0.4

1.15**

0.399

1.12**

0.095

0.22**

0.094

0.21**

0.014

0.02*

0.01

0.02*

0.32

-0.71**

0.32

-0.7**

0.024

0.194***

0.02

0.189**

0.00000021
5

0.00000143***

0.0000002
13

0.0000014***

0.00000018
4

0.00000039**

0.0000003
8

0.00000038**

کارکرد حمایت از گونههای جانوری
The function of species
protection
Beast

کارکرد حمایت از گونهی گیاهی
The function of protecting
plant species

کارکرد حمایت ا ز تاالب گاوخونی
Function of supporting
Gavkhoni wetland

جمله ثابت
Fixed sentence × sex

جمله ثابت
Fixed sentence × number of
children

جمله ثابت
Fixed sentence × age

جمله ثابت
Fixed sentence ×
Administrator

تحصیل جمله ثابت
Study Fixed sentence

درآمد جمله ثابت
income

Fixed sentence

هزینه خانوار جمله ثابت
Cost family Fixed
sentence
Log likelihood
LRchi2 (14)
prob>chi2
Pseudo R2

-685.297
606.91
0.00
0.3

-683.09
184.83
0.00
----

 درصد را نشان میدهد10  و5 ،1 به ترتیب معنیداری در سطح-***و،*** اعداد داخل پرانتز بیانگر خطای استاندارد هستند
 یافتههای تحقیق:مأخذ
Source: Research findings
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جدول  -8نتایج مربوط به مدل آشیانهای
Table 8- Results for the hangar model
/m2-tau
1
Type
/m1-tau 0.48

و ایر درواقع اثر گزینهی الف را در مقایسه با سایر وضیعیتهیای
نشان میدهد; در واقع افیراد بیرای تغیییر و بهبیود در وضیع موجیود
حاضرند هزینهای بپردازند که باعیث شیود ضیریب ثابیت گزینیه اول
(وضیعیت بهبیود نسیبت بیه سیطح اولییه) در میدل معنیادار شیود; و
همیر طور در مورد معنادار بودن جمله ثابت گزینه دوم نییز مییتیوان
گفت :بهبود وضعیت موجود به وضعیت گزینهی دوم (سیطح بیاالتر از
بهبود در وضعیت رودخانه) موجب افزایش مطلوبیت افراد شیده اسیت
درواقع افراد حاضرند هزینهای برای ایر تغییر وضیعیت جهیت بهبیود
کارکردهای مورد بررسی پرداخت کنند عالمت مثبت ضیرایب اثیرات
متقابل سطح تحصیالت با جمله ثابت و اثر متقابل تعیداد فرزنیدان بیا
جمله ثابت و اثر متقابل جنس با جمله ثابت و اثر متقابل سر با جملیه
ثابت و همچنیر اثر متقابل هزینه های خانوار با جمله ثابت نشان می
دهد که افرادی که داری سیطح تحصییالت ،تعیداد فرزنیدان ،سیر و
هزینههای ماهیانهی بیشتری هستند و همچنیر آقایان نسبت به خانم
ها تمایل بیشتری به انتخاب گزینههای بهبود دارند همچنیر افیرادی
مجرد نسبت به افراد متاهل دارای تمایل بیشتر برای انتخاب گزینیه-
های بهبود دارند همچنیر اثر متقابل درآمد و جمله ثابیت نشیان میی
دهد افرادی که از درآمد بیشتری برخوردارنید تماییل بیاالتری جهیت
پرداخت برای بهبود ویژگیهای محیط زیست را دارند
برآورد میزان تمایل به پرداخت

با توجه به عدم امکان تفسیر مسیتقیم ضیریبهیا در اییر گونیه
الگوها ،نرخ نهایی جانشینی بیر ویژگیهای غیربازاری و ویژگی پولی
محاسبه میشود نتایج ایر محاسبه را میتوان به عنوان نسیبتهیای
متوسط تمایل به پرداخت نهایی برای تغییر در هر ویژگی با قیمتهای
ضمنی هر ویژگی تفسیر نمود قیمت ضیمنی هیر خصوصییت نشیان
دهنده اهمیت آن خصوصییت بیرای پاسیخگو اسیت قیمیت ضیمنی
جایگزیر میان خصوصیات زیست محیطی و خصوصیات پولی را نشان
میدهد با استفاده از ایر روش میتوان ترجیحات عمومی را برای هر
ویژگی ،اهمیت و رتبه آن ویژگی در مقابل سایر خصوصیات را نشیان
داد هرقدر اندازه ضریب مذکور بزر تر باشد ،قیمت ضمنی باالتر
است در مطالعه حاضر ،باالتریر ضریب مربوط به متغیر "تفریحیییی"
میباشد با توجه گسیتردگی رودخانیه و تحیت تیأثیر قیرار دادن کیل
مناطق در حال عبور رودخانه به لحاظ ویژگیهای میورد بررسیی اییر
پژوهش (تفریحیی ،گونیههیای گییاهی ،جیانوری و همچنییر تیاالب
گاوخونی) ارزش کل هر کدام از کارکردهیا را بیا اسیتفاده از جمعییت
منطقه در قیمت برآورد شده برای هیر ویژگیی محاسیبه نمیود بیدیر
ترتیب که با توجه به جمعیت استان اصفهان در سال ( 95آمار نفیوس
و مسکر در سال  95شهرداری اصفهان) که تعداد  5120850نفر بوده
و بعد خانوار  3.3است تعیداد خانوارهیای اسیتان اصیفهان 1551772
خانوار میباشد و در نتیجه میزان ارزش کل از دست رفته رودخانه بیه
جهت ساخت سد در جدول  9نشان داده میشود

جدول  -9نتایج مربوط به تمایل به پرداخت برای بهبود سد
Table 9- Marginal willingness-to-pay estimates and their confidence intervals

حمایت از گونههای
کل

جانوری

حمایت از تاالب
Protection of
the wetland

Total

Protection of
animal species

3205

566

852

3742

870

132

حمایت از گونه
تفریحی

ویژگیها

Protecting
plant species

Recreational

Property

610

1176

تمایل به پرداخت نهایی سالیانه هر خانوار (هزار ریال)

940

1800

های گیاهی

)Tendency to pay family (thousand Rials

ارزش کلی سالیانه منطقه در سال(با احتساب جمعیت کل
استان اصفهان) (میلیارد ریال)
Total annual value of the region per year
(including total population of Isfahan
)province) (billion Rials

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
عدم توجه به عواقب دخالت بشر در محیط زیست و عدم محاسبه

ایر خسارات در حساب سود و زیان سازههای دست بشر منجیرب بیه
کاهش منابع طبیعی و افزایش روند رو به رشد سیاخت سید در کشیور

برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازههای آبی بر محیطزیست...

میشود کمی نکردن خسارات وارده به محیط زیست میتواند سیاخت
و ساز سدها را در کشور افزایش دهید لیذا هدف اییر طیر  ،ارزییابی
زیستمحیطی یکی از  10سد بزر کشور با استفاده از برنامیه جیامع
مدیریتی است ،تا درنهایت با محاسبه میزان تخریب و برآورد خسیارت
ضمر آگاهی دادن به مدیران ،توان حمایت حداکثری عامه مردم را از
مدیریت اکوسیستم اعالم کند و نتایج آن در تحلیلهای هزینه -فایده
جهت توسعه سد زایندهرود و آبگیری آن و همچنیر توجه مسئولیر به
جهت سرمایهگذاری بیشتر بر روی با اهمیتتریر کارکرد از نظر مردم
ایر اسیتان بیه کیار رود همچنییر اییر ارزش مییتوانید در اصیال
حسابهای ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد همچنیر نتیایج حیاکی از
وجود ناهمگنی در ترجیحات میباشید کیه منبیع اییر نیاهمگنی بیه
متغیرهای جنسیت ،سر ،سیطح تحصییالت ،تعیداد فرزنید ،درآمید ،و
هزینه خانوار نسبت داده میشود .با توجه به نتایج ایر مطالعیه درآمید
افراد جهت پرداخت بابت حف کارکردهای رودخانه زایندهرود اثر معنی
داری در پذیرش مبالغ پیشینهادی جهیت بهیرهمنیدی از کارکردهیای
رودخانه زایندهرود دارد بنابرایر توصیه سیاستی در زمینه بهرهمندی از
ایر ارزشها ،تقویت سطو درآمدی بهوییژه افیراد کیمدرآمید و فقییر
جامعه از طریق توزیع عادالنه درآمد خواهید بیود زییرا پرداخیتهیای
زیستمحیطی و تقاضای بیشتر از مواهب طبیعی کاالیی با کشش باال
میباشد و تنها تقویت درآمد است که افراد را حاضر به پرداخیت بابیت
بهرهمندی از آن میکند بنابرایر تقویت و حمایت درآمدی بهوییژه در
بیر اقشار کمدرآمد میتواند در پذیرش مبالغ پیشنهادی مؤثر باشد بیا
توجه به اثر مناسب و معنیدار تحصیالت در پذیرش مبالغ پیشنهادی،
گسترش آموزش عمومی ،در میان افراد جامعه گامی میؤثر و در توجیه
بیشتر به ارزش رودخانه زایندهرود بوده ،و جز سیاستهایی اسیت کیه
دولت میتواند جهیت اسیتفاده بهینیه از منیابع طبیعیی اتخیاذ نمایید
همچنیر مجمو اثرات جانبی ،در صورت جاری نبودن رودخانه که به
دلیل حف اکوسیستم به وجود آمده در اطیراف رودخانیه زاینیده رود و
همچنیر کارکردهای دیگر آن  3742میلیارد ریال برآورد شیده اسیت
جهت برآورد اثیرات زیسیت محیطیی سید زاینیدهرود از روش آزمیون
انتخاب با توجه به ویژگی بدون تورش بودن متغیرهای و انتخاب مدل
برتر ازلحاظ نبود ناهمگونی واریانس استفاده گردید در ایر روش ابتدا
به بررسی ارزشهای به وجود آمده رودخانه زایندهرود به هنگام جاری
بودن آن پرداخته شده و سپس به ارزشگذاری هر ییک از کارکردهیا
پرداخته شده است بهبود ویژگیهای زیستمحیطی ناشیی از سیاخت
سد شامل کاهش در میزان مکانهای تفریحی افراد (به خیاطر جیاری
نبودن رودخانه) ،نابودی تعدادی از گونههای گیاهی اطیراف رودخانیه
همچنیر تاالب گاوخونی کیه از آب رودخانیه در زمیان جیاری بیودن
استفاده می کرند ،جانوری (گونههای جانوری اعم از انوا ماهیهیا ،و
حیوانات آبی و مهاجر ،و همچنیر نابودی تاالب گاوخونی (که به طور
کلی به خاطر عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود و عدم تغذییه اییر
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رودخانه از آب رودخانه د یار خشیکی و نیابودی کامیل شیده اسیت)
محاسبه شد مقدار تمایل به پرداخت نهایی محاسبه شیده بیرای اییر
بهبود ایر ویژگیها به ترتیب  1176و  610و  566و  852هزار رییال
به ازای هر خانوار میباشد با توجه به آنچه بییان شید ،ویژگییهیای
تفریحی ،حمایت از تاالب گاوخونی ،حماییت از گونیههیای گییاهی و
حمایت از گونههای جانوری به ترتیب بیشتریر تا کمتریر تماییل بیه
پرداخت را به خود اختصاص دادهاند و با همیر ترتییب نییز بیشیتریر
اهمییت و اولویییت در سییناریوهای میدیریتی از دیییدگاه مییردم اسییتان
اصفهان دارا میباشد
بهطوریکه با طبق ترجیحات عامه مردم ،کارکرد تفریحی (1800
میلیارد ریال) مؤثرتریر عامل در مطلوبیت افراد بوده و از ایر نظر ،در
سیاستگذاریهای مدیریتی و توسعه و حف توریسم توجهات خاصیی
را میطلبد
حمایت از تاالب گاوخونی  1320میلیارد ریال بهعنوان یک مکان
تفریحی و توجه به اینکه تاالب گاوخونی جزء تاالبهای ثبت شده در
کنوانسیون رامسر و برای شماری از پرندگان مهاجر و آبزی و حمایییت
شده ازنظر زییستگاهی است توصیه میشود کیه امکانیات الزم بیرای
توسعه گردشگری و حمایتی برای حف ایر اکوسیستم به وجیود آیید
بهعبارتی دیگر ضروری است تا حد امکان حیداقل بیهانیدازهی 1320
میلیارد ریال در سال سرمایهگذاری بهمنظور حف اکوسیستم تیاالب و
گونههای گیاهی و جانوری آن و همچنیر توسعه توریسیم در منطقیه
صورت گیرد نتایج برآورد ارزش گونههای گیاهی و جانوری نشان می
دهد که ارزش سالیانه ایر گونهها به ترتیب  940و  870میلیارد رییال
در سال است که توصیه میشود امکانات الزم جهت حماییت از اییر
گونههای آندمیک در منطقه به جهت حف تنو زیستی و جیانوری در
منطقه فراهم گردد به عبارتیدیگر ضروری است حیداقل بیهانیدازهی
 1810میلیارد ریال در سال سرمایه گذاری جهت حف تنو زیسیتی و
جانوری در منطقه صورت گیرد نتایج به دست آمده از بیرآورد الگیوی
الجیت آشیانه ای بیدون لحیاظ اثیرات متقابیل ،نشیان مییدهید کیه
پاس گویان طرفدار برنامههایی هستند که به افزایش روزهیای جیاری
شدن آب در رودخانه به جهت تفریح بیشتر باشد و همچنیر از تیاالب
گاوخونی و گونههای گیاهی و جانوری حمایتهای الزم صورت گردد
منفی بودن ضریب قیمت ،تأییدکننده تئوری اقتصادی مطلوبیت اسیت
که نشان میدهد افزایش قیمت باثبات سایر شرایط منجر بیه کیاهش
مطلوبیت میشود نتیایج نهیایی از مییل نهیایی تماییل بیه پرداخیت
خانوارها برای هر یک از ویژگیهای زیستمحیطی در معرض تهدیید
سد زایندهرود و تعییر آسیب زیستمحیطیی اییر سید نشیان داد کیه
 mwtpبرای هرییک از ویژگییهیای تفریحیی ،گونیههیای گییاهی،
گونههای جانوری و تاالب گاوخونی مثبت بوده و بدیر معناسیت کیه
بهبود ایر ویژگیها مطلوبیت مییانگیر بیه دسیت آمیده از اسیتفاده از
سدهای بزر را افزایش میدهد با توجه به نتایج اییر تحقییق ،میی

1397  تابستان،2  شماره،32  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

 کنترل و نظارت دقیق در حفاظت از گونههای مختلف جانوری-1
و گیاهی
 تدویر و اجرای برنامههای کنترلیی و نظیارت در زمینیههیای-2
مختلف مرتبط با حفاظت از محیطزیست
 توجه بیشتر به شناسایی زمان باز بودن رودخانه هم به لحیاظ-3
جذب توریسم و کشاورزی و صنعت
 اولویتبخشی به برنامههای توسیعهای بیا توجیه بیه ظرفییت-4
منطقه

سپاسگزاری
با سپاس فراوان از شرکت آب منطقهای استان اصفهان به منظور
حمایت مالی در رابطه با ایر تحقیق
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توان مقادیر قابلتوجه تمایل به پرداخت بیرای ویژگییهیای مختلیف
رودخانهی زاینده رود نشاندهنده عزم و مشیارکت قیوی میردم بیرای
برون رفت از شرایط رودخانه دانست لیذا یکیی از راهکارهیای بهبیود
 مشارکت عمومی مردم،وضعیت زیستمحیطی رودخانه در حالت فعلی
منطقه میباشد از سوی دیگر تدویر برنامه منسجم حوضیهای بیرای
اختصاص آب بیر استانهای اصفهان و هارمحال بختیاری و بهبیود
راندمان مصرف آب بهویژه در بخش کشاورزی که از مصرفکننیدگان
 میتیوان رونید نزولیی کیاهش سیطح آب را کنتیرل،عمده میباشند
درآورد
آنچه مسلم است پژوهش حاضیر ییک بررسیی مقیدماتی بیوده و
 نیاز به،بهمنظور فراهم کردن اطالعات دقیقتر از هزینه ساخت سدها
اجرای یک مطالعه جامع تحلیل منفعتی هزینه میباشد
جهت بهرهمندی سودمند از ایر پروژه و کاهش پیامیدهای منفیی
:آن موارد زیر پیشنهاد میگردد
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